
 

 

বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন 
১. িমকা  

আ জািতক নৗপেথ দ  িশিপং সবা দান এবং আ জািতক নৗবািণেজ র সােথ স ক  দেশর বেদিশক 
বািণেজ র যাবতীয় কাযাবলী ুভােব সমাধাকে  ১৯৭২ সােলর ৫ ফʨয়াির মহামা  রা পিতর ১০ নং আেদেশর মা েম 
বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন (িবএসিস) িতি ত হয়। জ ল  হেত অ াবিধ এ-সং া অত  শকাতর প , খা  ও 

ালািন পিরবহেনর মা েম রাে র খা  ও ালািন িনরাপ ায় ণ অবদান রেখ আসেছ। স েদর সীমাব তা সে ও 
িত ার পর হেত মাগত েচ া ও সরকাির েপাষকতায় িবএসিস সবেমাট ৩৮  জাহাজ  অজন করেত স ম হয়। 
রাতন ও অলাভজনক জাহাজ িব য় ও ন ন য়/সং েহর পর বতমােন িবএসিস বহের ৮  জাহাজ রেয়েছ।  

২. ʡপক  (Vision) 

জাতীয় পতাকাবাহী সং া িহেসেব এ অ েলর  িশিপং কা ািন ত উ ীত হওয়া এবং এ দেশর অথৈনিতক উ য়েন 
সহায়তা দান। 

৩. অিভল  (Mission) 

আ জািতক নৗপেথ িনরাপদ ও দ  িশিপং সবা দান করাসহ এর সােথ সংি  ও সহেযািগ সকল কার কায 
স াদন করার মা েম জাতীয় উ য়েন অবদান রাখা।   

৪.  ধান কাযাবিল  
 জাহাজ অথবা নৗ-যান অজন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দওয়া, দখেল রাখা বা হ ানা র করা; 
 বাংলােদেশর অভ ের অথবা বািহের কেপােরশেনর কাযপিরিধর অ  বসািয়ক লনেদনসহ য কান কােজ 

িনেয়ািজত হওয়া বা কায েমর জ  কান িত ান গেড় তালা অথবা এই ধরেনর িত ােনর সােথ সং  হওয়া; 
 জাহাজ, নৗযান ও অ প অ া  যান মরামত, িনমাণ, ণঃসচল বা সংেযাজন করা; 
 জাহাজ, নৗযান ও অ প অ া  যােনর য পািত, য াংশ উপেযাজন এবং য ািদ সংেযাজন, তির এবং ণঃসচেলর    

জ  মরামেতর কায করা; 
 িশিপং সংি  বা ইহার সহেযািগ কাযে ে  স া  িনেয়াগ াথ  অথবা িনেয়ািজত ি বেগর জ  িনেদশনা এবং 

িশ ণর িনিম  কান িত ান াপন বা াপেনর লে  ব া হণ করা; 
 জাহাজ বা নৗযান মরামেতর জ  িনজ  ওয়াকশপ পিরচালনা করা এবং ওয়াকশেপর মা েম িনজ  জাহাজ ও 

েয়াজেন দিশ অ  কােনা জাহাজ বা িবেদিশ জাহাজ মরামত করা। 

৫. কৗশলগত উে   
 জাহােজ প  পিরবহেনর মা েম নাফা অজন বক জাতীয় অথনীিতেত অবদান রাখা; 
 চা রীর েযাগ ি র মা েম দাির  িবেমাচেন অবদান রাখা; 
 মিরটাইম স ের  দ  জনবল ি  করা; 
 ালািন প  আমদািন ও পিরবহেনর মা েম ালািন িনরাপ ায় অংশ হণ এবং 
 খা শ  পিরবহন ও লাইটােরজ- এর মা েম খা িনরাপ ায় অংশ হণ করা। 

৬. িবগত িতন বছেরর অজনস হ  
 চীন সরকােরর Preferential loan/Concessional loan এর অধীেন িবএসিস’র জ  ৬  ন ন জাহাজ ( িত  ায় 

৩৯০০০ িডডি উ  ধারণ মতা স  ৩  াডা  অেয়ল া ার এবং ৩  বা  ক ািরয়ার) েয়র লে  জাহাজ 
িনমাণ কায ম ʱতগিতেত এিগেয় চলেছ। 

 জাহােজর ি ল কা ং, িকল- লিয়ং, Massive Fabrication Ceremony  স  করণ। িসিডউল অ সাের ০১(এক)  
বা  ক ািরয়ার এবং পযায় েম আেরা ০৫(প চ)  জাহাজ িবএসিস বহের  হয়। 

 ঢাকায় সং ার িনজ  জিমেত ১,২৯,০০০ বগ েটর ২৫তলা ভবেনর িনমাণ কাজ স করণ বক ার ভাড়া দওয়ার 
কায ম ইেতামে  স  হেয়েছ। 



 

 

 িবএসিস’র ধান কাযালেয়র অিফস ডেকােরশন, িডিজটাল ড  এবং িডিজটাল উপি িতসহ মিরন ওয়াকশপ 
আ িনকীকরণ কায ম ইেতামে  স  হেয়েছ। 

৭. সং ার Key Performance Indicators (KPI) 

 স  পেথ প  পিরবহন।  

 সং ার িনজ  জাহােজর ধারণ মতার সেবা  বহার। 

 ড অেয়ল পিরবহন (মাদার া ার)।     

৮. সম া ও চ ােল স হ  

 িবএসিস বহেরর অিধকাংশ জাহােজর আ াল ায় অিত া । জাহাজ য়/িনমােণ েয়াজনীয় অথ সং ান তথা 

সহজশেত ঋণ সহায়তার অ লতাসহ জাতীয় ও আ জািতক পযােয়র িবিভ  আইন ও িবিধ িবধান িতপালেন 
বা বাধকতা িবএসিস’র জাহাজ অজন/সং েহর ে  এক  বড় চ ােল  হেয় দ িড়েয়েছ। 

 িবএসিস  িনজ  অথ ারা জাহাজ অজেনর মেতা ক  বা বায়েনর জ  এখনও েরা ির স মতা অজন করেত 

পােরিন, তাছাড়া বতমােন Concessional loan/Grant বা য কান ধরেনর িবধাজনক আিথক ঋণ/অ দান হণ বক 
জাহাজ অজন িবএসিসর জ  হ হেয় পেড়েছ। 

 িব বাজাের ালািন তেলর দাম কমেলও সং ার জাহাজস েহর জ  উ  ে  সরকাির িত ান িবিপিস থেক 

ালািন তল সং হ করেত হে । 

 িবএসিস বহেরর িব মান জাহাজ স েহর গড় বয়স ি র সােথ সােথ দীঘিদেনর রাতন িবিভ  মিশনািরজ/ য াংেশর 

া তা, মরামত বােথর অ তলতা সহ  াইডিকং িবধার সীমাব তা । 

 বািণিজ ক চািহদার সােথ সাম  রেখ ন ন জাহাজ িনমােণর ে  জাহােজর িডজাইন, িসিফেকশন, 

িনমাণকালীন পারভাইজর/ পরামশক িত ােনর অ লতাসহ এত সং া   িশ ণ িত ােনর অপযা তা। 

৯. ভিব ৎ পিরক না    

 সরকােরর পক  ২০২১ এর সােথ সাম  রেখ আগামী ২০২১ সাল নাগাদ িবিভ  আকার ও সাইেজর বশ কেয়ক  

জাহাজ েয়র পিরক না হণ করা হেয়েছ। ত ে  চীন সরকােরর অথায়েন ০৬ (ছয়)  ন ন জাহােজর ( িত  ায় 
৩৯০০০ িডডি উ  ধারণ মতা স  ৩  াডা  অেয়ল া ার এবং ৩  বা  ক ািরয়ার) িনমাণ কাজ ত 
গিতেত এিগেয় চলেছ। 

 দাতা দশ/সং ার িনকট হেত ঋণ সহায়তায় ২  ন ন িত  ৩০,০০০-৩৫,০০০ িডডি উ  স  কিমক াল/ ড 
অেয়ল াংকার, ২  ন ন িত  ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ িডডি উ  স  মাদার াংকার, ১০  ন ন িত  

১০,০০০-১৫,০০০ িডডি উ  স  বা  ক ািরয়ার, ৪  ন ন িত  ১,২০০-১,৫০০ উজ স  স লার কে ইনার 
জাহাজ, ৬  ন ন িত  ৮০,০০০ িডডি উ  স  মাদার বা  ক ািরয়ার (কয়লা পিরবহন উপেযাগী) ও ২  ন ন 

িত  ৮০,০০০ িডডি উ  স  মাদার াডা  অেয়ল াংকার (িডেজল পিরবহন উপেযাগী) েয়র কায ম সহ 

০২  ন ন িত  ায় ১,৪০,০০০ িসিবএম ধারণ মতা স  এলএনিজ ক ািরয়ার  অজেনর েচ া অ াহত রেয়েছ। 

 

 

 



 

 

 
১০. সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং ২০১৮-১৯ অথবছেরর মাট 

আয়, য়, নীট নাফা/(েলাকসান) িন ʡপ:  
(ল  টাকায়) 

১১. বােজট পযােলাচনা 

ক.   পিরচালন া  (িনজ  জাহাজ)   

বাংলােদশ িশিপং কেপােরশেনর বহের ২০১৮-১৯ অথবছেরর েত ৮  জাহাজ িছল। রাতন জাহাজ িব য় এবং 
বহের ন ন জাহাজ সংেযাজেনর ফেল ২০২০-২১ অথবছেরর িলত বােজেট সং ার বহের চা  জাহােজর সং া দাড়ােব ৮  

যার সেবা  মালামাল বহণ মতা ৩৯ লাখ টন। ২০১৮-১৯ অথবছের ৩  জাহােজ মাট মালামাল বহেনর মতার পিরমাণ িছল 
২.৬৩ লাখ টন এবং বহণ ত পে র পিরমাণ িছল ২.৬৩ লাখ টন। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট মালামাল পিরবহেন রাজ  আয় 
হেয়েছ ১৫৫.৫০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট রাজ  আেয়র 
পিরমান দাড়ােব যথা েম ২৩৭.৮০ কা  ও ২৫১.৬০ কা  টাকা। 

২০১৮-১৯ অথবছের শাসিনক য়, ায়ী য় ও অ া  পিরবতনশীল য় ি  পাওয়া ও আশা প আয় না হওয়ার 

দ ন পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ দাড়ায় ১০.৮৩ কা  টাকা। আয় ি  পাওয়ায় েবর চেয় পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ 
াস পেয় ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট দাড়ােব ৮.৮৭ কা  টাকা। ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট 

পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ ২.১৭  কা  টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। 

খ.  পিরচালন া  (চাটার/ভাড়া জাহাজ)  

২০১৮-১৯ অথবছের ভাড়া করা জাহাজ হেত ২৯.৫৯ কা  টাকা পিরচালন নাফা হয়। ২০১৯-২০ অথবছেরর 
সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট ভাড়া করা জাহাজ হেত ২০.০০ কা  টাকা কের পিরচালন নাফা 
অিজত হেব বেল আশা করা যাে । 

গ.  নাফা ও তহিবল বাহ  

২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট ১৮.৭৫ কা  টাকা পিরচালন নাফা হয়। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও 
২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট যথা েম ১১.১৩ কা  ও ১৭.৮৩ কা  টাকা পিরচালন নাফা হেব বেল আশা করা 
যাে । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ া িলত বােজেট সং ার প  পিরবহেনর ল মা া অজেন স ম হেল 

এবং য় িনয় েণ থাকেল অ-পিরচালন আয় যাগ কের যথা েম ৩৮.৩৫ কা  ও ৪৬.২৫ কা  টাকার নীট নাফা অজন করেব 
বেল আশা করা যা ।  

২০১৮-১৯ অথবছের ৪৭.৯০ কা  টাকা কর ব নাফা, অবচয় ও অ া  তহিবলসহ মাট ৭২.৮৩ কা  টাকা 
তহিবেলর যাগান হয় যার িবপরীেত তহিবেলর বহার হয় ৫৩৫.৭৯ কা  টাকা। ফল িতেত উ  সমেয় ৪৬২.৮৬ কা  টাকা 
তহিবল ঘাটিত থােক। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট উ  তহিবেলর পিরমাণ 

যথা েম ৩৬.৩১ কা  ও ৬৯.৯৫ কা  টাকায় দ ড়ােব বেল অ মান করা যাে । 

িমক 
ন র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

ত 
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১ মাট আয় ২৭৩৬০.০০ ২৫৯৮০.০০ ২৫৬০০.০০ ১৮৫০৯.০০ 
২ মাট য় ২২৭৩৪.০০ ২২১৪৫.৪২ ২৫২৩৪.৮৭ ১৪৪৫১.৭৬ 

৩ নীট নাফ/(েলাকসান) ৪৬২৫.৯৯ ৩৮৩৪.৫৮ ৩৬৫.১৩ ৪০৫৭.২৪ 



 

 

ঘ.  সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

িমক িববরণ একক  বােজট  সংেশািধত বােজট ত 
ন র     ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

১ . পিরচালন নাফা/েলাকসান লাখ টাকা ১৭৮২.৭১ ১১১২.৭৭ ১৮৭৫.২৫ 
২ . অবচয় ’’ ৪৮৯৩.১৬ ৪৮৬৫.৬২ ২৪৯২.৬২ 
৩ . বতন ও ভাতািদ ’’ ১৫০৪.৩২ ১৫০১.২৯ ১২১৯.০৮ 

৪ . মাট সংেযাগ (১+২+৩) লাখ টাকা ৮১৮০.১৯ ৭৪৭৯.৬৮ ৫৫৮৬.৯৫ 

৫ . কমচারীর সং া জন ২২৮ ২২৯ ২০৯ 
৬ . কম িত সংেযাগ টাকা ৩৫৮৭৮০২.৬৩ ৩২৬৬২৩৫.৮০ ২৬৭৩১৮১.৮২ 

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট পিরচালন নাফা হওয়ায়  সংেযাগ 
ি  পােব। ২০১৮-১৯ অথবছের সংেযােগর পিরমাণ িছল ৫৫.৮৭ কা  টাকা। 

ঙ.  িবিনেয়াগ ও স য় 
িমক িববরণ একক  বােজট  সংেশািধত বােজট ত 

ন র     ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
১ . িবিনেয়াগ লাখ টাকা ১৭৩০.০০ ৪০৯৪.৮১ ৫২৮৪৫.৪৯ 
২ . সংরি ত আয় [নীট নাফা/(েলাকসান) বাদ লভ াংশ] ’’ ৩৮৩১.৩৬ ৩০৩৯.৯৫ ৪০৫৭.২৪ 
৩ . অবচয় ’’ ৪৮৯৩.১৬ ৪৮৬৫.৬২ ২৪৯২.৬২ 
৪ . মাট স য় (২+৩) লাখ টাকা ৮৭২৪.৫২ ৭৯০৫.৫৭ ৬৫৪৯.৮৬ 

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট নীট নাফা অিজত হেব িবধায় মাট 
স েয়র পিরমাণ যথা েম ৭৯.০৬ কা  ও ৮৭.২৫ কা  টাকায় দাড়ােব বেল আশা করা যাে । ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার 
মাট স য় এর পিরমাণ ৬৫.৫০ কা  টাকা। 

চ.  লধন কাঠােমা   

২০১৯ সােলর ৩০ শ ন সং ার মাট স েদর পিরমাণ িছল ২৬২৮.২৯ কা  টাকা এবং ঋণ লধন অ পাত িছল  
৬৭ : ৩৩ । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট এই অ পাত দ ড়ােব যথা েম ৬৭ : ৩৩ 
ও ৬৬ : ৩৪ । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার মাট স েদর পিরমাণ 
দ ড়ােব যথা েম ২৬৮৫.৩৯ কা  ও ২৭২৪.৪১ কা  টাকা। 

 ছ.  রা ীয় কাষাগাের দয়   

বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন (িবএসিস) িবগত কেয়ক বছর লাকসােন পিরচািলত হওয়ার কারেণ লভ াংশ বাবদ 
রা ীয় কাষাগাের কান অথ জমা দান কের নাই। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় 
বােজেট লভ াংশ বাবদ ৭.৯৫ কা  টাকা কের রা ীয় কাষাগাের জমা দান করেব বেল আশা করা যাে ।  

জ.  জনবল   

২০১৮-১৯ অথবছের সং ায় কমরত জনবল িছল ২০৯ জন। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর 
া িলত বােজেট জনবেলর সং া িক টা ি  পেয় যথা েম ২২৯ ও ২২৮ জেন দ ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 

অথবছের কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,৮৩,২৯২.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এই 
য় ত অথবছেরর লনায় িক টা ি  পেয় ৬,৫৫,৫৮৫.০০ টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছেরর 
া িলত বােজেট এই য় সংেশািধত অথবছর হেত িক টা ি  পেয় ৬,৫৯,৭৮৯.০০ টাকায় দ ড়ােব বেল া লন করা হেয়েছ। 

বাৎসিরক বতন ি /ইনি েম  দােনর কারেণ কম  িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ ি  পােব। 
 

িত  খােত েয়র ে   আিথক িবিধ- িবধান  অ সরণ করেত হেব। 



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িনজ� জাহাজ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ বছেরর ��েত জাহাজ ৮.০০ ৮.০০ ২.০০ ৮.০০

সং�া . ২ জাহাজ সং�হ ৩.০০ ০.০০ ৬.০০ ০.০০

সং�া . ৩  জাহাজ িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৪  বছেরর �শেষ জাহাজ ১১.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০

সং�া . ৫  চা� জাহাজ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০

লাখ টন . ৬ সব �ািধক বহনেযা� �মতা ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬৩

লাখ টন . ৭ বহন�ত প� ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬৩

% . ৮ �মতার �বহার ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৯ ভাড়া রাজ� ২৫১৬০.০০ ২৩৭৮০.০০ ২৩৪০০.০০ ১৫৫৫০.৪৩

টাকা . ১০ - টন �িত রাজ� ৯৫৬৬.৫৪ ৯০৪১.৮৩ ৮৮৯৭.৩৪ ৫৯১২.৭১

লাখ টাকা . ১১ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন রাজ� (৯+১১) ২৫১৬০.০০ ২৩৭৮০.০০ ২৩৪০০.০০ ১৫৫৫০.৪৩

�য় 

লাখ টাকা . ১৩ �তল ও �ালািন �য় ৪৬০২.০০ ৩৬০২.০০ ২৭০২.০০ ১২৭৩.০১

টাকা . ১৪ - �িত টন মাল বহেন �য় ১৭৪৯.৮১ ১৩৬৯.৫৮ ১০২৭.৩৮ ৪৮৪.০৩

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩৫৮৬.০০ ৩৪৪৩.০০ ৯৮৫১.৯৯ ২৭৫৯.১২

লাখ টাকা . ১৬ অবচয় ৪৮৯৩.১৬ ৪৮৬৫.৬২ ৩৭২৬.২৮ ২৪৯২.৬২

লাখ টাকা . ১৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৯১০.০০ ২১০০.০০ ৯০০.০০ ২৩৪৯.২০

টাকা . ১৮ - �িত চা� জাহােজ �য় ১১৩.৭৫ ২৬২.৫০ ১১২.৫০ ২৯৩.৬৫

লাখ টাকা . ১৯ অ�া� �ায়ী �য় ৭৫৬১.৯০ ৬৯৫৭.৭৬ ৭৪২৮.১০ ৪৮৩৭.৬৩

লাখ টাকা . ২০ �শাসিনক �য় ৩৮২৪.২৩ ৩৬৯৮.৮৫ ৪৬৬৯.৭২ ২৯২২.১৭

লাখ টাকা . ২১ �মাট পিরচালন �য় (১৩+১৫+১৬+১৭+১৯+২০) ২৫৩৭৭.২৯ ২৪৬৬৭.২৩ ২৯২৭৮.০৯ ১৬৬৩৩.৭৫

টাকা . ২২ - টন �িত মাল বহেন খরচ ৯৬৪৯.১৬ ৯৩৭৯.১৭ ১১১৩২.৩৫ ৬৩২৪.৬২

টাকা . ২৩ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) (১২-২১) -২১৭.২৯ -৮৮৭.২৩ -৫৮৭৮.০৯ -১০৮৩.৩২

টাকা . ২৪ - �িত টেন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৮২.৬২ -৩৩৭.৩৫ -২২৩৫.০২ -৪১১.৯১

 ৪০৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ভাড়া জাহাজ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ ভাড়া�ত জাহাজ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

পিরমান 

সং�া . ২ -ভেয়জ চাটাড � ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩ -টাইম চাটাড � ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

পিরমাণ 

লাখ টন . ৪ �মাট বহন�ত মাল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

পিরমান 

লাখ টন . ৫ -ভেয়জ চাটাড � এর মা�েম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টন . ৬ -টাইম চাটাড � এর মা�েম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ ভাড়া রাজ� ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২৯৫৮.৫৭

টাকা . ৮ -�িত টন পিরবহেন ০ ০ ০ ০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ ভাড়া �য় ২০০.০০ ২০০.০০ ১২০.০০ ০.০০

টাকা . ১০ -�িত টন পিরবহেন ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১১ জবালািন ও �তল �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১২ -�িত টন বহেন (সময় ভাড়া) ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৪ -�িত টন বহেন �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ �শাসিনক �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �মাট পিরচালন �য় (৯+১১+১৩+১৫) ২০০.০০ ২০০.০০ ১২০.০০ ০.০০

টাকা . ১৭ -�িত টন বহেন �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৮ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত)(৭-১৬) ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০৮০.০০ ২৯৫৮.৫৭

টাকা . ১৯ -�িত টন বহেন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ০ ০ ০ ০

 ৪০৪  



 

একক 

সকল জাহাজ একে� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত ��ত 

পিরমাণ 

সং�া . ১ �মাট জাহােজর সং�া  ৮.০০  ৮.০০  ৮.০০  ৮.০০

সং�া . ২ -িনজ�  ৮.০০  ৮.০০  ৮.০০  ৮.০০

সং�া . ৩ - ভেয়জ চাটাড �  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

সং�া . ৪ - টাইম চাটাড �  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টন . ৫ বাহন�ত মালামাল  ২.৬৩  ২.৬৩  ২.৬৩  ২.৬৩

লাখ টাকা . ৬ -িনজ� জাহাজ  ২.৬৩  ২.৬৩  ২.৬৩  ২.৬৩

লাখ টাকা . ৭ - ভাড়া জাহাজ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৮ িনজ� জাহােজ আয় (তফিসল-ক)  ২৫১৬০.০০  ২৩৭৮০.০০  ২৩৪০০.০০  ১৫৫৫০.৪৩

লাখ টাকা . ৯ ভাড়া জাহােজ আয় (তফিসল-গ)  ২২০০.০০  ২২০০.০০  ২২০০.০০  ২৯৫৮.৫৭

টাকা . ১০ - �িত টেন গড় ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ১১ অ�া� পিরচালন রাজ� (তফিসল-খ)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন রাজ� (৮+৯+১১)  ২৭৩৬০.০০  ২৫৯৮০.০০  ২৫৬০০.০০  ১৮৫০৯.০০

�য় 

লাখ টাকা . ১৩ �মাট �ালািন �য় (তফিসল-ঙ)  ৪৬০২.০০  ৩৬০২.০০  ২৭০২.০০  ১২৭৩.০১

টাকা . ১৪ -টন �িত গড় �য়  ১৭৪৯.৮১  ১৩৬৯.৫৮  ১০২৭.৩৮  ৪৮৪.০৩

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরবত�নশীল �য় (তফিসল-চ)  ৩৫৮৬.০০  ৩৪৪৩.০০  ৯৮৫১.৯৯  ২৭৫৯.১২

লাখ টাকা . ১৬ অবচয় (তফিসল-ছ)  ৪৮৯৩.১৬  ৪৮৬৫.৬২  ৩৭২৬.২৮  ২৪৯২.৬২

লাখ টাকা . ১৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-জ)  ৯১০.০০  ২১০০.০০  ৯০০.০০  ২৩৪৯.২০

লাখ টাকা . ১৮ অ�া� �ায়ী �য় (তফিসল-ঝ)  ৭৭৬১.৯০  ৭১৫৭.৭৬  ৭৫৪৮.১০  ৪৮৩৭.৬৩

লাখ টাকা . ১৯ �শাসিনক �য় (তফিসল-ঞ)  ৩৮২৪.২৩  ৩৬৯৮.৮৫  ৪৬৬৯.৭২  ২৯২২.১৭

লাখ টাকা . ২০ �মাট পিরচালন �য় (১৩+..+১৯)  ২৫৫৭৭.২৯  ২৪৮৬৭.২৩  ২৯৩৯৮.০৯  ১৬৬৩৩.৭৫

টাকা . ২১ - টন �িত গড় �য়  ৯৭২৫.২১  ৯৪৫৫.২২  ১১১৭৭.৯৮  ৬৩২৪.৬২

লাখ টাকা . ২২ �মাট পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) (১২-২০)  ১৭৮২.৭১  ১১১২.৭৭ -৩৭৯৮.০৯  ১৮৭৫.২৫

টাকা . ২৩ - টন �িত গড় উ�ৃ�/(ঘাটিত)  ৬৭৭.৮৪  ৪২৩.১১ -১৪৪৪.১৪  ৭১৩.০২

 ৪০৫  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ১,৭৮২.৭১  ১,১১২.৭৭ -৩,৭৯৮.০৯  ১,৮৭৫.২৫.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৪,০৫৭.০০  ৩,৯১৭.৮১  ৪,২৮৪.৯২  ২,৯১৪.৯৪.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৫,৮৩৯.৭১  ৫,০৩০.৫৮  ৪৮৬.৮৩  ৪,৭৯০.১৯.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ২.১৪  ১.৮৭  ০.১৩  ১.৮২.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৫,৮৩৯.৭১  ৫,০৩০.৫৮  ৪৮৬.৮৩  ৪,৭৯০.১৯.

৮ কর  ১,২১৩.৭২  ১,১৯৬.০০  ১২১.৭০  ৭৩২.৯৫.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৪,৬২৫.৯৯  ৩,৮৩৪.৫৮  ৩৬৫.১৩  ৪,০৫৭.২৪.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৭৯৪.৬৩  ৭৯৪.৬৩  ১,৫৩০.০০  ০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.৮৫  ০.৮৮  ১.৯২  ০.০০.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০০  ১.০২  ০.০১  ১.০০.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৫,৮৩৯.৭১  ৫,০৩০.৫৮  ৪৮৬.৮৩  ৪,৭৯০.১৯.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৪,৮৯৩.১৬  ৪,৮৬৫.৬২  ৩,৮১৭.৬৮  ২,৪৯২.৬২.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১০,৭৩২.৮৭  ৯,৮৯৬.২০  ৪,৩০৪.৫১  ৭,২৮২.৮১.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ২০১,৯১৮.০০  ০.০০.

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৯ অ�া� �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১০,৭৩২.৮৭  ৯,৮৯৬.২০  ২০৬,২২২.৫১  ৭,২৮২.৮১.

তহিবেলর ��য়াগ 

২২ আয়কর  ১,২১৩.৭২  ১,১৯৬.০০  ১২১.৭০  ৭৩২.৯৫.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৭৯৪.৬৩  ৭৯৪.৬৩  ১,৫৩০.০০  ০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,৩৬০.০০  ৩,৮৯২.৮১  ২০৩,০৯৩.০০  ৫২,৭৬৬.৫০.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৭০.০০  ২০২.০০  ৫৪২.০০  ৭৮.৯৯.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ১২২.৪৫  ০.০০  ০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ৫৭.০০  ৭৩২.৮৭  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৩,৭৩৮.৩৫  ৬,২৬৪.৮৯  ২০৬,০১৯.৫৭  ৫৩,৫৭৮.৪৪.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৬,৯৯৪.৫২  ৩,৬৩১.৩১  ২০২.৯৪ -৪৬,২৯৫.৬৩.

 ৪০৬  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৪০৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৬১৭৩০.৩০ ৬১৭৩০.৩০ ৬১৭৩০.৩০. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩২০১৭.১৭ ২৮১৮৫.৮১ ২৫১৪৫.৮৬. 

৩ ই��ই� ৯৩৭৪৭.৪৭ ৮৯৯১৬.১১ ৮৬৮৭৬.১৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৬০২০৬.৬০ ১৬০২০৬.৬০ ১৬০৩২৯.০৫. 

৫ চলিত দায় ১৮৪৮৬.৮৪ ১৮৪১৫.৮৯ ১৫৬২৪.০৪. 

৬ �মাট দায় ১৭৮৬৯৩.৪৪ ১৭৮৬২২.৪৯ ১৭৫৯৫৩.০৯. 

৭ �মাট তহিবল ২৭২৪৪০.৯১ ২৬৮৫৩৮.৬০ ২৬২৮২৯.২৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬৬ : ৩৪ ৬৭ : ৩৩ ৬৭ : ৩৩. 

৯ চলিত অ�পাত ৪.২০ : ১ ৩.৮৪ : ১ ৪.১১ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৪.১১ : ১ ৩.৭৫ : ১ ৪.০২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ২০৯৩৬০.১৯ ২০৮০০০.১৯ ২০৪১০৭.৩৮. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১৬৭৩২.৮২ ১১৮৩৯.৬৬ ৬৯৭৪.০৪. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ১৯২৬২৭.৩৭ ১৯৬১৬০.৫৩ ১৯৭১৩৩.৩৪. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ২০৯৩.৩৩ ১৭২৩.৩৩ ১৪৬৪.৩৩. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১৭৫১.৪৬ ১৫৯২.২৪ ১৪৪৭.৪৯. 

১৬ -�দনাদার ৪৬৩৮.৬৮ ৪২১৬.৯৮ ৩৮৩৩.৬২. 

১৭ -অ�া� ৭১৩৩০.০৭ ৬৪৮৪৫.৫২ ৫৮৯৫০.৪৭. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৭৭৭২০.২১ ৭০৬৫৪.৭৪ ৬৪২৩১.৫৮. 

১৯ -�মাট স�দ ২৭২৪৪০.৯১ ২৬৮৫৩৮.৬০ ২৬২৮২৯.২৫. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.১০ ০.১০ ০.০৭. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.৪৬ ০.৫০ ০.৩৮. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১০৭.২২ ১০০.১৭ ১৪০.৫৮. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৫৯২৩৩.৩৭ ৫২২৩৮.৮৫ ৪৮৬০৭.৫৪. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ৬৯৯৪.৫২ ৩৬৩১.৩১ ০. 

 ৪০৭  



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪০৮.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ৭.৩০  ০.০০  ৭.৩৬ . 

২ �াংক ি�িত  ১১,৬৪২.৩৬  ৯,২২৮.৭০  ৯,৮৮২.৮৭  ১,২০৭.৭৪ . 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১১,৬৪২.৩৬  ৯,২৩৬.০০  ৯,৮৮২.৮৭  ১,২১৫.১০ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৫,৮৩৯.৭১  ৫,০৩০.৫৮  ৪৮৬.৮৩  ৪,৭৯০.১৯ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৪,৮৯৩.১৬  ৪,৮৬৫.৬২  ৩,৮১৭.৬৮  ২,৪৯২.৬২ . 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২২,৩৭৫.২৩  ১৯,১৩২.২০  ১৪,১৮৭.৩৮  ৮,৪৯৭.৯১ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২২,৩৭৫.২৩  ১৯,১৩২.২০  ১৪,১৮৭.৩৮  ৮,৪৯৭.৯১ . 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ৫৮,৫৯২.৫০  ৫১,৫১৩.০০ . 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২২,৩৭৫.২৩  ১৯,১৩২.২০  ৭২,৭৭৯.৮৮  ৬০,০১০.৯১ . 

 ৪০৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪০৮.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ১২২.৪৫  ০.০০  ১২২.৪৫ . 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১,৩৬০.০০  ৩,৮৯২.৮১  ২০৩,০৯৩.০০  ৫২,৭৬৬.৫০ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৩৭০.০০  ২০২.০০  ৫৪২.০০  ৭৮.৯৯ . 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ৫৭.০০  ০.০০  ৫৭.০০ . 

৩৭ আয়কর �দান  ১,২১৩.৭২  ১,১৯৬.০০  ১২১.৭০  ৭৩২.৯৫ . 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৭৯৪.৬৩  ৭৯৪.৬৩  ১,৫৩০.০০  ৩৯.০০ . 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ৭৩২.৮৭  ৭৩২.৮৭  ০.০০  ০.০০ . 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ৭৩২.৮৭  ৩১.৫৯ . 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪,৪৭১.২২  ৬,৯৯৭.৭৬  ২০৬,০১৯.৫৭  ৫৩,৮২৮.৪৮ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ১৬,৮৪৬.৬৬  ১১,৬৪২.৩৬  ০.০০  ৭.৩০ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০ -১৩৩,৩৩১.০৯  ৯,২২৮.৭০ . 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১৬,৮৪৬.৬৬  ১১,৬৪২.৩৬ -১৩৩,৩৩১.০৯  ৯,২৩৬.০০ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২১,৩১৭.৮৮  ১৮,৬৪০.১২  ৭২,৬৮৮.৪৮  ৬৩,০৬৪.৪৮ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ৫,২০৪.৩০  ২,৪০৬.৩৬ -১৪৩,২১৩.৯৬  ৮,০২০.৯০ . 

 ৪০৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ১,২১৩.৭২  ৭৩২.৯৫ ১,১৯৬.০০  ১২১.৭০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ৭৯৪.৬৩  ০.০০ ৭৯৪.৬৩  ৭৯৭.১৩. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ২,০০৮.৩৫  ৭৩২.৯৫ ১,৯৯০.৬৩  ৯১৮.৮৩. 

 ৪১১  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 412.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৬৩০,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১০২  ৩০  ৩০  ১০২  ৩৩  ৩০  ১০২  ৩২  ২৬৪.০০  ২২৫.০০  ৪৮৯.০০. 

২  ৭০৩,৭০৪ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১১৫  ৫৪  ৫৪  ১১৫  ৫৮  ৫৪  ১১৫  ৩১  ১৮৫.০০  ১৯৫.০০  ৩৮০.০০. 

৩  ৪৪১,১৯৪ কম �চারী (��ড ১০)  ১,৩০৪  ১৪৫  ১৪৪  ১,৩০৪  ১৪৯  ১৪৫  ১,৩০৪  ১৪৬  ৩৪৭.০০  ২৮৮.৩২  ৬৩৫.৩২. 

৪  ৬৫৯,৭৮৯ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১,৫২১  ২২৯  ২২৮  ১,৫২১  ২৪০  ২২৯  ১,৫২১  ২০৯  ৭৯৬.০০  ৭০৮.৩২  ১,৫০৪.৩২. 

৫  ০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১  ৬৫৯,৭৮৯ �মাট (৪+৯+১০)  ১,৫২১  ২২৯  ২২৮  ১,৫২১  ২৪০  ২২৯  ১,৫২১  ২০৯  ৭৯৬.০০  ৭০৮.৩২  ১,৫০৪.৩২. 

 ৪১২  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 413.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

 ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২৫৮.০০  ২৩০.০০  ৪৮৮.০০  ১১২.০০  ১২০.০০  ২৩২.০০ ১৬২৬৬৬৭  ১৯৩৩৩৩৩  ১২৭২১২৫  ২৩০.০০  ১৭৭.০৮  ৪০৭.০৮

 ১৭৪.০০  ১৯৫.২৯  ৩৬৯.২৯  ১০৬.০০  ১১২.০০  ২১৮.০০ ৬৮৩৮৭০  ১৫৫৭১৪৩  ৯৬১২৯০  ১৫৩.০০  ১৪৫.০০  ২৯৮.০০

 ৩৩০.০০  ৩১৪.০০  ৬৪৪.০০  ১৬৫.০০  ১৭৬.০০  ৩৪১.০০ ৪৪৪১৩৮  ১১৩৬৬৬৭  ৩৫২০৫৫  ২৯৯.০০  ২১৫.০০  ৫১৪.০০

 ৭৬২.০০  ৭৩৯.২৯  ১,৫০১.২৯  ৩৮৩.০০  ৪০৮.০০  ৭৯১.০০ ৬৫৫৫৮৫  ১৪১২৫০০  ৫৮৩২৯২  ৬৮২.০০  ৫৩৭.০৮  ১,২১৯.০৮

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪২৬.০০  ৫৮৩.৭০  ১,০০৯.৭০ ০  ৬১৯৪৪৮  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪২৬.০০  ৫৮৩.৭০  ১,০০৯.৭০ ০  ৬১৯৪৪৮  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৭৬২.০০  ৭৩৯.২৯  ১,৫০১.২৯  ৮০৯.০০  ৯৯১.৭০  ১,৮০০.৭০ ৬৫৫৫৮৫  ৮২২২৩৭  ৫৮৩২৯২  ৬৮২.০০  ৫৩৭.০৮  ১,২১৯.০৮

 ৪১৩  



বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
রাজ  াি

তফিসল-ক, খ, গ ও ঘ (ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১ .  িনজ  জাহাজ ভাড়া হইেত আয়  (লাইনার ট সািভস)
ক.  িবিড-ইউেক আি কা ট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  িবিড- র াচ  জাপান ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
গ.  িবিড- লংকা/ওয়াগ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
ঘ.  িফডার সািভস ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

উপ মাটঃ (১) (ক+...ঘ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২ .  িনজ  জাহাজ ারা চাটাড সািভস
ক.  টাইম চাটাড ... ১৪৬৭৬.০০ ১৫৮৩৮.০০ ১৮০০০.০০ ৯২৮৪.৭৪
খ.  ভেয়জ চাটাড ... ৫০৮৪.০০ ২৫৪২.০০ ০.০০ ০.০০
গ.  বয়ারেবাট চাটার ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

উপ মাটঃ (২) (ক+খ) ... ১৯৭৬০.০০ ১৮৩৮০.০০ ১৮০০০.০০ ৯২৮৪.৭৪
৩ .  খা  ও অ া  মালামাল লাইটােরজ সািভস
ক.  ড ওেয়ল লাইটােরজ ... ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ৬২৬৫.৬৯
খ.  খা  ও অ া  মালামাল লাইটােরজ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

উপ মাটঃ (৩)  (ক+খ) ... ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ৬২৬৫.৬৯
িনজ  জাহাজ ভাড়া হইেত আয় (১+২+৩) (তফিসল-ক) ... ২৫১৬০.০০ ২৩৭৮০.০০ ২৩৪০০.০০ ১৫৫৫০.৪৩

৪ .  অ া  পিরচালন আয় (তফিসল-খ)
ক.  এেজি  কিমশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  হ াচ ি িনং ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
গ.  ভ েভটর ভাড়া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
ঘ.  অ া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. অ া  পিরচালন আয় (তফিসল-খ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
িনজ  জাহাজ হইেত পিরচালন রাজ  (ক+খ) operating,own, L-8 ২৫১৬০.০০ ২৩৭৮০.০০ ২৩৪০০.০০ ১৫৫৫০.৪৩
৫. বািহেরর ভাড়া করা জাহাজ ারা চাটািরং সািভস হইেত আয় (তফিসল-গ)
ক.  ড অেয়ল মাদার াংকার ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  খা  শ  ও অ া  মালামাল পিরবহন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
গ.  খা  শ  ও অ া  মালামাল লাইটােরজ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
ঘ.  এে স কিমশন ... ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১৪৩০.৩৪
ঙ.  সািভস চাজ ... ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৫২৮.২৩
চ.  মিরণ ওয়াকশেপর অ া  আয় (বিহ:সং ার মরামত বাবদ... ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ০.০০
ভাড়া করা জাহাজ ারা চাটািরং সািভ স হেত আয় (তফ-গ) operating,Chart, L-9 ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২৫০০.০০ ২৯৫৮.৫৭
অ. মাট পিরচালন রাজ   অ. মাট পিরচালন রাজ   (তফিসলঃ ক+খ+গ) (I/S,L-1) ২৭৩৬০.০০ ২৫৯৮০.০০ ২৫৯০০.০০ ১৮৫০৯.০০
৬ .  অপিরচালন আয় (তফিসল-ঘ)
ক.  জমা ত টাকার দ ... ৩২০০.০০ ৩০৭০.৩৮ ৩০৭০.৩৮ ২৯১০.৪৪
খ.  ায়ী স দ িব েয়র লভ াংশ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
গ.  অিফস ভাড়া ... ৭৭০.০০ ৭৬১.৪৩ ৭৬১.৪৩ ৭৮৩.৪৬
ঘ.  অ া /িবিবধ( া িবিনময় হার, াপ, দরপ  িফ ইত ািদ) ... ৬০.০০ ৬০.০০ ১৫৩.১১ ৬৯.৬০
ঙ.  মিরণ ওয়াকশেপর অ া  আয় ( াপ, দরপ  ও অ া ) ... ২৭.০০ ২৬.০০ ৩০০.০০ ২৫.২৬

অপিরচালন আয় (তফিসল-ঘ) (I/S,L-12) ৪০৫৭.০০ ৩৯১৭.৮১ ৪২৮৪.৯২ ৩৭৮৮.৭৬
সবেমাট রাজ (তফিসলঃ ক+খ+গ+ঘ) ... ৩১৪১৭.০০ ২৯৮৯৭.৮১ ৩০১৮৪.৯২ ২২২৯৭.৭৬
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
রাজ  েয়র িববরণ
তফিসল-ঙ, চ ও ছ ( ল  টাকায়)

িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১ .  মাট ালািন য় (তফিসল-ঙ) ... ৪৬০২.০০ ৩৬০২.০০ ২৭০২.০০ ১২৭৩.০১

২. অনা  পিরবতনশীল য় (তফিসল-চ)     

১ .  ব র, কেনল, কা ম ও পাইলেটজ ... ১০৩৫.০০ ১০৩৫.০০ ১০৩৫.০০ ৯৩৭.৬০

২ .  ি ট কিমউিনেকশন ... ৭৫.০০ ৮০.০০ ১০১.০০ ৮৮.৪৪

৩ .  ি িভেডািরং ... ১১২.০০ ১১২.০০ ৩৫৭.০০ ০.০০

৪ .  নিশপেম ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.০০

৫ .  ডােনজ (দিশ-িবেদিশ) ... ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ ০.০০

৬ .  এেজি  কিমশন ও াকােরজ ... ২০০.০০ ১৭৫.০০ ২০০.০০ ৯.৩৩

৭ .  এেজি  সাধারণ খরচ ... ৬৭০.০০ ৫৭০.০০ ৮৭০.০০ ৫৫৭.৩৮

৮ .  বেদিশক কর ... ১৩০.০০ ১৩০.০০ ৩১০.০০ ০.০০

৯ .  সল  েমাশন ... ৫.০০ ৫.০০ ২০.০০ ১.৫১

১০ .  চার ( দশ-িবেদশ)/ই ইবেম  হায়ার ... ৩.০০ ৩.০০ ৮.০০ ০.০০

১১ .  কনফাের  ও ল খরচ ... ০.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০

১২ .  ার িবিনময় হার ... ৭০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৩১.৬০

১৩ .  ববত  বৎসেরর সমা  ভেয়েজর খরচ ... ০.০০ ০.০০ ৫০.০০ ০.০০

১৪ .  মিরন ওয়াকশপ ৯২০.০০ ৯২০.০০ ৯৮২.০০ ৭৫৯.৯৭

১৫ .  ভ েভটর ওয়াকশপ ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ২২.৫৯

১৬ .  জাহাজ অজন খােতর (পরামশক িফ) ... ৬০.০০ ৬০.০০ ১০৫.০০ ৯৬.৪৩

১৭ .  ভ াট ... ২০০.০০ ২০০.০০ ১৯০.০০ ২২২.৯১

১৮ .  ডমােরজ ... ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০০

১৯ .  িপিপআর অ যায়ী কিম /সদ গেণর স ানী ... ৩২.০০ ৩২.০০ ২৬.৪৫ ৩১.৩৬

২০ .  িবিবধ খরচ (ওয়া  ল িসিডউল য়সহ) ... ২৪.০০ ২৩.০০ ২৩.১০ ০.০০

২১ .  ঋেণর দ (ন ন ৬  জাহাজ) ... ০.০০ ০.০০ ৫৪৪৬.৪৪ ০.০০

২২ . িডিপএ অিডট ও ই েপকশন ( দশ-িবেদশ) ... ১২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট (১+..+১৬) (তফিসল-চ ): ... ৩৫৮৬.০০ ৩৪৪৩.০০ ৯৮৫১.৯৯ ২৭৫৯.১২

৩ . অবচয় (তফিসল-ছ): (F/F,L-2) ৪৮৯৩.১৬ ৪৮৬৫.৬২ ৩৭২৬.২৮ ২৪৯২.৬২
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
রাজ  েয়র িববরণ

তফিসল- জ ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

৪ .  মরামত ও র ণােব ণ (তফিসল-জ)

১ .  ৮  জাহাজ ২  অেয়ল াংকার এর ... ৯১০.০০ ২১০০.০০ ৯০০.০০ ২৩৪৯.২০

 টকিনক াল মেনজ া  খরচসহ)

৪ .  মাট মরামত ও র নােব ন(তফিসল-জ): ... ৯১০.০০ ২১০০.০০ ৯০০.০০ ২৩৪৯.২০

তফিসল- ঝ ( ল  টাকায়)

িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

৫ .  অ া  ায়ী য় (তফিসল-ঝ)

 (১) ভাড়া করা জাহােজর পিরচালন খরচ: 

১ .  ডমােরজ/ িবল  খরচ ... ২০০.০০ ২০০.০০ ১২০.০০ ০.০০

১. উপ মাট (১+..+৪)(ঝ-১): ... ২০০.০০ ২০০.০০ ১২০.০০ ০.০০

১ .  ডক াস (িচিপং পইি ং ও নিভেশন চাটসহ) ... ৪৫০.০০ ৪১০.০০ ৪০০.০০ ৩৯৮.১৫

২ .  ইি ন াস ... ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৮৯.২৫

৩ .  ইেলকি ক াল াস ... ৬০.০০ ৫৮.৫০ ৫৮.৫০ ৪৩.৩০

৪ .  স নে াস ... ৪০.০০ ৪০.০০ ৬০.০০ ৩৫.২৫

২. উপ মাট (১+..+৪): ... ৬৪০.০০ ৫৯৮.৫০ ৬০৮.৫০ ৫৬৫.৯৫

১ .   িভক েয়িলং াস ... ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৪১০.০০ ২৪৭.৭৪

২ .  জাহােজর য াংশ ... ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ৫১০.৪৪

৩ .  িবমা ও দািব ... ১৩৬০.৫০ ১৫৫৯.২৬ ১১৫৯.৬০ ৭১৭.০৮

৪ .  জাহােজর কমকতা ও নািবকেদর বতন-ভাতা ও অ া  খরচ ৪৮৪১.৪০ ৪০৮০.০০ ৫০৫০.০০ ২৭৯৬.৪২

৩.  উপ মাট (১+..+৪): ... ৬৯২১.৯০ ৬৩৫৯.২৬ ৬৮১৯.৬০ ৪২৭১.৬৮

৪.  উপ মাট (২+৩)(ঝ-২): operating, L-15 ৭৫৬১.৯০ ৬৯৫৭.৭৬ ৭৪২৮.১০ ৪৮৩৭.৬৩

৫ . অ া  ায়ী য় (১+২+৩) (তফিসল-ঝ): ... ৭৭৬১.৯০ ৭১৫৭.৭৬ ৭৫৪৮.১০ ৪৮৩৭.৬৩

 মাট উৎপাদন য় (ঙ+চ+ছ+জ+ঝ) : (I/S,L-5) ২১৭৫৩.০৬ ২১১৬৮.৩৮ ২৪৭২৮.৩৭ ১৩৭১১.৫৮

 মাট লাভ/( লাকসান): I/S(1-5)=6 ৫৬০৬.৯৪ ৪৮১১.৬২ ১১৭১.৬৩ ৪৭৯৭.৪২
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
শাসিনক েয়র িববরণ

তফিসল-ঞ ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ক. কমকতা ও কমচারীেদর বতন ও অ া  িবধািদ :
১ . কমকতােদর বতন (১-১০) ... ৪৪৯.০০ ৪২৭.০০ ৪৭৮.০০ ৪০০.০০

২ . কমচারীেদর বতন (১১-২০) ... ৩৪৭.০০ ৩৩০.০০ ৩৩১.০০ ২৮২.০০

৩ . িচিকৎসা ভাতা ... ৩৮.৮২ ৩৮.৮২ ৩৮.০০ ৩৩.৪৫

৪ . যাতায়াত ভাতা ... ৮.৭০ ৮.৬৬ ৯.৫০ ৭.৪৪

৫ . িত রণ ভাতা (এে াট) ... ৬.০০ ৫.৮৭ ১২.০০ ৭.৬৬

৬ . ধালাই ভাতা ... ৬.০০ ৫.২৭ ৬.০০ ৪.৩০

৭ . বািড় ভাড়া ভাতা ... ৩৫৮.০০ ৩৩১.২০ ৩৫০.০০ ২৭৫.৯২

৮ . িবেশষ ভাতা ... ৮.০০ ৭.৬৬ ৩.০০ ২.৮১

৯ . ভিব  তহিবল ... ৭৯.৬০ ৭৩.৬১ ৮১.০০ ৯৮.১৩

১০ .   নগদায়ন ... ১০০.০০ ১০০.০০ ৪০০.০০ ৪২.৬৬

১১ .  লা  ভাতা/জলখাবার ভাতা ... ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৬২.০০ ৪৭.৪১

১২ . যৗথ বীমা ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ০.০০

১৩ . িশ া ভাতা ... ৮.০০ ৯.০০ ৯.০০ ৮.১০

১৪ . আ ায়ন ভাতা ... ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০
১৫ . ািধকার া  কমকতােদর গািড় র ণােব ন ভাতা ... ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ৯.০০

১৬ . * াি  িবেনাদন ভাতা ... ১.০০ ৭০.০০ ৫.০০ ০.০০

 উপ- মাট (১ ) ( বতন ভাতািদ খরচ) : ... ১৫০৪.৩২ ১৫০১.২৯ ১৮০০.৭০ ১২১৯.০৮
* াি  িবেনাদন ভাতা (সরকাির িবিধ অ যায়ী েযাজ  হেব)।
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
শাসিনক েয়র িববরণ

তফিসল-ঞ ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

খ. সং াপন খরচ
১ .  িচিকৎসা খরচ ... ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৬৬.০২
২ .  যাতায়াত খরচ (কনেভ  ) ... ৮.২৭ ৮.০০ ৯.০০ ৮.২০
৩ .  মণ খরচ( বেদিশক মণ ও িনংসহ) ... ১১০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৯৩.৭৯
৪ .  আ ায়ন খরচ ... ১৬.০০ ১৭.০০ ৩১.৮৪ ১২.২৬
৫ .  অিধকাল য় ... ২১.৪৯ ২১.০০ ২৪.৩৫ ১৪.৭০
৬ .  * নাফা বানাস ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ ৭২.০০ ১১৬.০১
৭ .  উৎসব ভাতা ... ১৫০.০০ ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ ১৩৬.২১
৮ .  খলা লা ও সাং িতক অ ান ... ১৩.০০ ১৩.০০ ১২.৫৫ ১৩.০৮
৯ .  বাংলা নববষ ভাতা ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৩.৫০ ১৫.০৬
১০ .  ক, পপার ও সামিয়কী ... ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৫.২৫ ৭.৫৫
১১ .  সদ  পদ ও চ দা ... ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ০.০০
১২ .  পাশাক পির দ ... ১২.৫০ ১৬.০০ ১৮.০০ ১১.২৮
১৩ .  অিফস ভাড়া ... ১৯.৫৫ ১৬.০০ ২৮.৫০ ১১.৫৩
১৪ .  অ দান ও ি ... ৩.০০ ৩.০০ ৪.০০ ১.০০
১৫ .  ণ ও লখ সাম ী ... ১৩.৫০ ১৩.৫০ ২২.৪০ ২১.০৮
১৬ .  টিলেফান, ই- মইল ও ই ারেনট সািভস ... ১৩.৭০ ১১.৫০ ১৪.৫০ ৮.৮৫
১৭ .  পাে জ ও টিল াম ... ২.৫০ ২.৫০ ৩.৫০ ০.৮৬
১৮ .  জাতীয় াচার ... ৭.০০ ৭.০০ ৬.৫০ ২.৮৬
১৯ .  ইেনােভশন কমশালা/ িশ ণ স ানী ... ৭.৫০ ৭.০০ ৬.০০ ৩.১৪
২০ .  মরামত ও র ণােব ণ (অিফস য পািত,আসবাবপ  ) ... ২৫.০০ ২৬.১০ ২৩.২০ ৮৭.৪০
২১ .  িব াপন ( দশ-িবেদশ ) ... ২৫.৮০ ২৩.৭৫ ৪১.১০ ১৫.৪১
২২ .  টেল , ই- মইল ও ফ া ... ১.৮৫ ১.৫০ ৩.৯০ ০.২৯
২৩ .  িব ৎ ও পািন ... ৮১.৫০ ৮১.০০ ৮১.০০ ৯১.০৪
২৪ .  াংক চাজ ... ৪২.৫০ ৪০.০০ ৩৯.০০ ৩৪.৩৪
২৫ .  িনরী া খরচ ... ৬.০০ ৯.৫৬ ৪.৫৫ ১.২০
২৬ .  অবচয় (জাহাজ বােদ ) ... ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৩৫.৮৮
২৭ .  গািড় মরামত ও িসএনিজেত পা র ... ৩২.১৫ ৩২.১০ ৫৩.১০ ২৬.০০
২৮ .  ালািন িসএনিজ ... ৩০.৪০ ২৮.৩০ ৩৫.৩০ ২৫.০০
২৯ .  আইন খরচ (িনজ   জাহাজ ) ... ৯.০০ ৮.৬০ ১১.৪০ ৭.১২

ােল  িস/িড (পরবত  ায় ) : ... ১০৮৮.৯৬ ১০৬৮.১৬ ১০৯৪.৪৪ ৯৬৭.১৬

* নাফা বানাস দােনর ে  এত  সং া  চিলত িনয়ম-নীিত অ সরন বক েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।
** সরকাির িবিধ-িবধােনর আেলােক এতদিবষেয় (আয়কর খােতর অথ েয়র িবষেয়) েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
শাসিনক েয়র িববরণ

তফিসল-ঞ ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ােল  িব/িড ( ববত  া হইেত আনা হইল) : ... ১০৮৮.৯৬ ১০৬৮.১৬ ১০৯৪.৪৪ ৯৬৭.১৬

৩১ .  অবসরকালীন া ই ... ৮০০.০০ ৭০০.০০ ১২০০.০০ ৩৯৮.৪৪

৩২ .  িজব বষ ... ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০

৩৩ .  যৗথ িবমা ( শার কমকতা ও কমচারী) ... ৬.২৫ ৬.০০ ৬.০০ ১.৩৫

৩৪ .  পিরচালক ম লীর িফস ... ৬.০০ ৬.০০ ৭.০০ ১.৫৪

৩৫ .  িবমা ( শার স ি ) ... ৯.০০ ৮.০০ ১২.০০ ৪.০৫

৩৬ .  মাইে াবাস/ কা ার ভাড়া ... ২৬.০০ ২৬.০০ ৩০.০০ ১৯.৭১

৩৭ .  ক াণ তহিবল ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০৬

৩৮ .  িশ ণ (আইএসএম/জাহাজ) ... ২.৩০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

৩৯ .  শয়ার বাজারজাতকরণ(িসিকউির  এ জ ও অ া ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১১৭.৯০

৩৯ .  ভ াট ... ৩০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ০.০০

৪০ .  সরকাির ঋেণর দ ... ৯১.৪০ ৯১.৪০ ৯১.৪০ ৯০.৮২

৪১ .  িবিবধ ( িনং ও অ া ) ... ৬০.০০ ৭০.০০ ১৬১.১৮ ৪৪.৮৪

৪২ .  িবি ং িসিকউির  এ  ি িনং ... ১৫.০০ ১৫.০০ ২০.০০ ৭.২২

৪৩ . িনেয়াগ সং া  খরচ ... ৩০.০০ ৩০.০০ ১২০.০০ ৫০.০০

উপ- মাট (২ ) (সং াপন খরচ) : ... ২৩১৯.৯১ ২১৯৭.৫৬ ২৮৬৯.০২ ১৭০৩.০৯

মাট শাসিনক খরচ (১+২ )(তফিসল-ঞ) : (I/S,L-8) ৩৮২৪.২৩ ৩৬৯৮.৮৫ ৪৬৬৯.৭২ ২৯২২.১৭

B. ... ২৫৫৭৭.২৯ ২৪৮৬৭.২৩ ২৯৩৯৮.০৯ ১৬৬৩৩.৭৫

১. পিরচালন নাফা/( লাকসান)(A-B)=C : I/S(6-8)=10) ১৭৮২.৭১ ১১১২.৭৭ -৩৪৯৮.০৯ ১৮৭৫.২৫

বাদ সাবিসিড (I/S,L-11) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

যাগ অপিরচালন আয় (I/S,L-12) ৪০৫৭.০০ ৩৯১৭.৮১ ৪২৮৪.৯২ ৪৩৩৩.১০

বাদ দ য় (I/S,L-13) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

বাদ অ া  অপিরচালন য় (I/S,L-14) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

বাদ ািত ম য় (I/S,L-15) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৭৩.৮২

বাদ িমক অংশীদাির  তহিবেল দয় (I/S,L-16) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

কর ব নাফা/( লাকসান) (I/S,L-17 & F/F,L-1) ৫৮৩৯.৭১ ৫০৩০.৫৮ ৩৪৬৪.৩০ ৫৩৩৪.৫৩

আয়কর (I/S,L-18 & F/F,L-11) ১২১৩.৭২ ১১৯৬.০০ ১২১.৭০ ৭৩২.৯৫

নীট নাফা/( লাকসান) (I/S,L-19) ৪৬২৫.৯৯ ৩৮৩৪.৫৮ ২৬৩৬.৭৯ ৪৬০১.৫৮

২ . অবচয় (F/F,L-2) ৪৮৯৩.১৬ ৪৮৬৫.৬২ ৩৭২৬.২৮ ২৪৯২.৬২

৩ . লভ াংশ (F/F,L-13) ৭৯৪.৬৩ ৭৯৪.৬৩ ১৫৩০.০০ ০.০০

৪ . অ া  নন-ক াস আইেটম( দ) (F/F,L-3) ০.০০ ০.০০ ৯১.৪০ ০.০০

৫ . ক াস া ফরম অপােরশন (F/F,L-4) ০.০০ ০.০০ ৭২৮১.৯৮ ৭৮২৭.১৫

৬ . (F/F,L-4) ০.০০ ০.০০ ২০১৯১৮.০০ ০.০০

১১ .          মাট তহিবল সং হ (D) : (F/F,L-10) ০.০০ ০.০০ ২০৯১৯৯.৯৮ ৭৮২৭.১৫

দীঘ ময়াদী ঋণ াি
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
জাহােজর ঋেণর দ পিরেশাধ

তফিসল-ট ও ঠ ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
লধন জাতীয় খরেচর িববরণ (তফিসল-ঠ )

* পিরচালন  াবর স ি েত িবিনেয়াগ (এ,িড,িপ )
( নাফা তহিবল বাহ, লাইন নং-২৫ ) (তফিসল-ঠ)

১ .  চীন সরকােরর অথায়েন ৬(ছয়)  ন ন জাহাজ    
য় িত  ায় ৩৯০০০ িডডি উ  ধারন মতা স    

(৩  াডা  অেয়ল া ার এবং ৩  বা  ক ািরয়ার) এর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১৫১৩.০০
( ক  সাহা /চায়না ঋণ)
চীন সরকােরর অথায়েন ৬(ছয়)  ন ন জাহাজ য়
( িত  ায় ৩৯০০০ িডডি উ  ধারন মতা স
৩  াডা  অেয়ল া ার এবং ৩  বা  ক ািরয়ার) 
( কে র া  ও ভ াট বাবদ িজ,ও,িব ফা ) ০.০০ ৩১৩২.৮১ ০.০০ ১২৪৫.৫৩

২ .  ২( ই)  ন ন িত  কমপে  ৮০,০০০ িডডি উ  স
মাদার াডা  অেয়ল া ার (িডেজল পিরবহন উপেযাগী) অজন ... ০.০০ ০.০০ ৭২৯০৬.০০ ০.০০

৩ .  ২( ই)  ন ন মাদার া ার ( িত
১,০০,০০০-১,২০,০০০ িডডি  স ) জাহাজ অজন ... ০.০০ ০.০০ ৮০১০৬.০০ ০.০০

৪ .  ২( ই)  ন ন িত  কমপে  ৮০,০০০ িডডি উ  স
মাদার বা  ক ািরয়ার (কয়লা পিরবহন উপেযাগী) অজন ... ০.০০ ০.০০ ৪৮৯০৬.০০ ৭.৯৭

অ া  িবিনেয়াগ :
৫ .  জাহােজর শাল সােভ িরেনােভশন, ও ট বদলােনা ... ১০.০০ ১০.০০ ১২৫.০০ ৭.৯৭

 জাহােজর ভারী মিশনাির য াংশ , অি লাির 
৬ . ইি ন ইত ািদ য় ... ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ০.০০
৭ .  এি েড াল ডমােরজ িরেপয়ার ... ৮০০.০০ ২০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০

মাট (তফিসল-ঠ ) : (F/F,L-14) ১৩৬০.০০ ৩৮৯২.৮১ ২০৩০৯৩.০০ ৫২৭৭৪.৪৭
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
লধন জাতীয় খরেচর িববরণ

তফিসল- ড ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

* অ া   াবর স ি েত িবিনেয়াগ
( নাফা তহিবল বাহ-২৫) (তফিসল-ড)

১ .  ত কাজ

২ .  গাড়ী য় ... ২০০.০০ ৯০.০০ ২০০.০০ ০.০০

৩ . এিস য় ও অিফস য াংশ য় (কি উটরসহ) ... ৫০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২১.১২

৪ .  আসবাবপ ... ২০.০০ ২৫.০০ ১৭.০০ ৮.৮৭

৫ .  িলফ  ই ইপেম , িড. িস ওেয়ি ং মিশন য়  

 ও আ সংিগক য় ... ০.০০ ১২.০০ ০.০০ ০.০০
মাট (তফিসল-ড ) : ৩৭০.০০ ২০২.০০ ৫৪২.০০ ৭৮.৯৯

মাট লধন জাতীয় খরচ (তফিসলঃ ঠ +ড): ... ২০৩৬৮৫.০০ ৬৫১৯৫.০৫ ২০৩৬৮৫.০০ ৫২৮৪৫.৪৯

লভ াংশ (তফিসল-ঢ): ০.০০ ০.০০ ১৫৩০.০০ ০.০০

মাট তহিবল েয়াগ (E)(তফিসলঃ ঠ+ড+ঢ+ণ+ত) ... ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২৮৪৫.৪৯

নীট তহিবল ি /(ঘাটাত) (D-E): ১০০৭.৫১ -১১৫৯১.২৮ ২০৯১৯৯.৯৮ ২৭২.৭৪

* কেপােরশন/সং ার িনজ   অথায়েন পিরচালনার াবর ও অ া  াবর স েদর িকংবা কে   িবিনেয়ােগর ে        
সরকােরর অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে   সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যােব।

ঋেণর আসল অংক পিরেশাধ
তফিসল-ণ ( ল  টাকায়)

িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১.  চীনা সরবরাহকারী ঋণ
সরকাির ঋণ (আসল)
মাট : ... ০.০০ ১২২.৪৫ ০.০০ ০.০০

বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
ঋেণর দ অংক পিরেশাধ

তফিসল-ত ( ল  টাকায়)
িমক কাড রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১.     সরকাির ঋণঃ (বাংলােদশ সরকার) ... ০.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০

মাট :- ... ০.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০

421



(ল  টাকায় )
িমক রাজ  আেয়র িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত

ন র ২০২০-২১  বােজট  বােজট ২০১৮-১৯
২০১৯-২০ ২০১৯-২০

১ . বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত  )  
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২ . বেদিশক ঋণ (বেকয়া ) ...
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩ . সরকাির ঋণ (পিরেশািধত  ) ...
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪ . সরকাির ঋন (বেকয়া ) ...
(ক) আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
(খ) দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫ . াংক ঋণ (পিরেশািধত  ) ...
১. দীঘ ময়ািদ: ...
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২.  ময়ািদ: ...
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬ . াংক ঋন (বেকয়া ) ...
১. দীঘ ময়ািদ: ...
ক. আসল ... ৫১০৭.০০ ১০৩০৭.৯০ ১৫৫০৭.৯০ ১৭২৪২.০০
খ. দ ... ৩০৮০.০০ ৩৪৯৯.০০ ৩৯৭৭.৭৭ ০.০০
২.  ময়ািদ: ...
ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
মাট: ... ৮১৮৭.০০ ১৩৮০৬.৯০ ১৯৪৮৫.৬৭ ১৭২৪২.০০

(কেপােরশন হইেত া  িহসাব অ যায়ী)

(ল  টাকায়)
িমক রাজ  আেয়র িববরণ ৩০/০৬/২০১৯ বােজট সংেশািধত বােজট ত

ন র পয  েদয় ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
দীঘ ময়ািদ ঋেণর িববরণ ১০২৭৪.৭৮   

১ . আসল ... ১২১.২০ ১২০.০০ ০.০০
২ . দ ...  ১৯২.০০ ০.০০

মাট: ... ১০২৭৪.৭৮ ১২১.২০ ৩১২.০০ ০.০০

( জাির ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা-হেত া  )

দীঘ ময়ািদ ঋেণর িববরণী

দীঘ ময়ািদ ঋণ পিরেশাধ ( বদিশক, সরকাির, াংক ও অ া  দায় পিরেশাধ)
বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
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